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ExcELENTísstruo SENHoR PRESTDENTE DA cÂuam DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada

ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte

indicação:

..INSTALAçÃO 
EMERGENCIAL DE UMA REDE DE GASES

MEDICINAIS NO HOSPITAL EURICO DUTRA "

Justificativa

Os gases medicinais são utilizados principalmente em redes hospitalares e

auxiliam no tratamento de pacientes. Os principais gases utilizados hoje são o
oxigênio, ar sintético, óxido nitroso, entre outros que possuem aplicações
medicinais.

Com o alto índice de pessoas contaminadas com o corona vírus na nossa cidade
e a grande importância que tem o oxigênio para esses pacientes, indicamos a
instalação com urgência de uma rede de gases medicinais no Hospital Eurico
Dutra, sabemos a dificuldade que é transportar grandes cilindros de oxigênio, e

com uma rede teremos a agilidade no atendimento aos pacientes e a

modernização do próprio hospital.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento

e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das SessÕes em,22 de abril de 2021.
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ExcELENTísslnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂnllene DE vEREADoRES DE
.BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que após a deliberaçáo e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municípal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

.. 
INCLUSÃO OE PLACAS E FAIXAS DE TRÂNSITO NA BR í35 NA

ENTRADA DO BAIRRO VILA DOS FUNCIONÁRIOS E ENTRE.OS
BAIRROS VILA RlcA E BATRRO SÃO peonO" '-àmara Municipal(e Balretras'o'

Prntnrnlo no' *S+
h'2q

Justificativa

Visando aumentar a segurança do local e disciplinar a passagem
pedestres e permite a redução na velocidade de aproximação
conversões. O loca! que receberá este tipo de sinalização tem
significativo de acidentes, inclusive com vítimas graves.

de veículos,
e ordena as
um número

Com isso indicamos a inclusão de placas e faixas de trânsito na BR 135, entre o
bairro Vila Rica na (Avenida Barão do Rio Branco em frente ao início da Rua
Serra Negra) e o Baino São Pedro na (Avenida Alberto Amorim próximo ao Posto
de Combustível São Pedro) e também na entrada do Baino Vila dos Funcionários
na (rua A). Os /ocais por serem uma das pincipais entradas para os bainos,
concentram um grande fluxo de veículos, ciclisÍas e pedesfres. Muitos
moradores reclamam da dificuldade que é para transpor a BR 135 naquela
localização, sem contar a quantidade de acidentes que acontecem ali.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em,28 de abril de2021.
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ExcELENTíssrnao SENHoR pRESTDENTE DA cÂuana DE vEREADoRES DE
BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem
requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

...DISTRIBUIçAO GRATUTTA DE ABSORVENTES PARA MULHERES DE
FAMíLnS |NSCRTTAS NO CADASTRO úNICO lCAOúrurcO) EM UNTDADES
DE SAÚDE DA FAMíLN E ESCOLAS MUNTCIPAIS"

Justificativa

Visando atender pessoas que não tem condiçÕes de adquirir absorventes sem
negligenciar a compra de itens imprescindíveis para a sua sobrevivência, como
alimentos e medicamentos. Elas recorrem a itens não adequados para conter o
sangue menstrual, o que poderá ensejar aumento do risco de infecções do
aparelho urinário, de irritação da pele, coceira vaginal e corrimento".

Por isso, propusemos, que absorventes, tampões menstruais ou absorventes
ecologicos sejam distribuídos, gratuitamente, em Unidades de Saúde da Família
e Escolas Municipais para quem não pode cornprar, principalmente para famílias
inscritas no Cadastro Único (CadUnico) para programas sociais do governo.

Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões em,04 de maio de2021.
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